
 
 

Obec Stará Červená Voda 

Stará Červená Voda 204 

790 53  Stará Červená Voda  

 

  

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 
Starosta obce Stará Červená Voda vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,               

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) 

 

 

na pracovní místo:                                   ÚČETNÍ  OBCE 

                                                                   (plný úvazek) 

 

 

 

Náplň práce: 

 

 Komplexní vedení účetnictví územně samosprávného celku (dále jen „ÚSC“). 

 Komplexní zpracování rozpočtu ÚSC, RO, rozpočtového výhledu, rozpočtového 

provizoria, závěrečného účtu. 

 Správa daní a poplatků. 

 Vedení personální agendy. 

 Evidence majetku, závazků a pohledávek obce. 

 Zpracování statistických výkazů. 

 Vidimace a legalizace. 

 Archivace účetních dokumentů. 

 Administrativní práce spojené s výkonem agendy. 

 

Místo výkonu práce: 

 

 Obecní úřad Stará Červená Voda, Stará Červená Voda č.p. 204. 

 

Podmínky: 

 

 Nástup možný od 01.05.2023. 

 Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce. 

 Platové zařazení do deváté platové třídy (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 

v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, v platném znění). 

 Povinnost se vzdělávat. 

 

Požadavky: 

 

 Úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru s praxí 2 roky. 

 Znalost podvojného účetnictví, účetnictví ÚSC. 



 
 

 Znalost zákona o místních poplatcích, zákona o obcích, zákona o rozpočtových 

pravidlech ÚSC, zákona o DPH. 

 Dobrá znalost práce s PC. 

 Komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi. 

 

 

Výhodou: 

 

 Znalost správního řádu. 

 

Předpoklady uchazeče: 

 

 Věk minimálně 18 let. 

 Způsobilost k právním úkonům. 

 Bezúhonnost. 

 Velmi dobrá znalost českého jazyka. 

 

Náležitosti písemné přihlášky: 

 

 Jméno, příjmení a titul uchazeče. 

 Datum a místo narození. 

 Státní příslušnost. 

 Místo trvalého pobytu. 

 Číslo občanského průkazu. 

 Telefonní kontakt. 

 

Povinné přílohy k přihlášce: 

 

 Životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních s důrazem na odborné 

znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností. 

 Originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíců. 

 Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. 

 

 

Kontaktní osoba: Pavel Danilko, starosta obce 

 

Tel.: 584 443 027, 724 186 991 

 

E-mail: starosta@staracervenavoda.cz 

 

Přihlášku doručte v obálce označené „Výběrové řízení – Účetní obce“ osobně nebo zašlete na 

adresu: Obecní úřad Stará Červená Voda, 790 53  Stará Červená Voda 204 tak, aby byla 

doručena nejpozději do 31.03.2023 do 10:00 hod. 

 

 

 

 

            Pavel Danilko v.r. 

                                                                                                                       starosta obce  

 

mailto:starosta@staracervenavoda.cz


 
 

 

Na úřední desce: 

Vyvěšeno dne: 

Sejmuto dne: 

 


